สาระการเรี ยนรู้ คำสอนคริสตศำสตร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง แบบอย่ ำงของพระแม่ มำรีย์ มำรดำพระคริสต์ เจ้ ำ
ออกแบบโดย ครูบุษรำ ชลหำญ
โรงเรี ยน เซนต์ โยเซฟบำงนำ สมุทรปรำกำร
1. กำรให้ ภำพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) นักเรี ยนทราบและชื่นชมยินดีในวิถีทางดาเนิ นชีวิตและคุณงามความดีของพระแม่มารี ย ์ และได้รับ
แรงบันดาลใจที่จะดาเนินชีวิตตามแบบอย่างในด้านความสุ ภาพถ่อมตน
(2) นักเรี ยนรู ้จกั ภาวนาวอนขอพระพรและความช่วยเหลือจากพระแม่มารี ย ์
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนสามารถชื่นชมและยึดพระแม่มารี ยเ์ ป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชีวิต ในด้านความสุ ภาพถ่อม
ตน ความเชื่อและวางใจพระเจ้า และความนบนอบและยอมรับของพระองค์
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
(1) คุณความดีของพระแม่มารี ยใ์ น 4 ด้าน ได้แก่ ความสุ ภาพถ่อมตน ความเชื่อและวางใจพระเจ้า และ
ความนบนอบและยอมรับของพระองค์
(2) การภาวนาวอนขอพระพรและความช่วยเหลือจากพระแม่มารี ย ์
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- เปิ ดแฟ้มรู ปภาพพระแม่มารี ย ์ ในรู ปแบบต่างๆ ให้นกั เรี ยนดู สนทนาและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถาม
เกี่ยวกับรู ปภาพที่ดู พร้อมกับตั้งคาถามว่า “ทาไม ผูห้ ญิงในภาพนี้ จึงเป็ นผูห้ ญิงที่ได้รับการยอมรับว่า เป็ น
ผูห้ ญิงที่ได้รับการสักการะและมีอิทธิพลทางจิตใจมากที่สุดในโลกตลอดกาล จากนิตยสาร TIME?
1.5 เวลา (Time)
(2) 5 คาบๆ ละ 50 นาที
2. กำรประเมินผลและกำรวัดผล
- นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น
- สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม การตอบคาถาม
- การทาภาพยนตร์ส้ นั ในวิชาคอมพิวเตอร์
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3. กำรสร้ ำงบรรยำกำศ
- ดูการสร้างความน่าสนใจ
4. กำรนำเสนอบทเรียน
4.1 คำบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู เกริ่ นนาโดยขอให้นักเรี ยนสังเกตว่า ในเรื่ องมี ใครบ้าง? เรื่ องราวเป็ นอย่างไร? และมี การ
สนทนาโต้ตอบกันอย่างไร?
- ครู เปิ ดวิดีโอคลิป ประวัติพระแม่มารี ย ์ ตอน “ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระเยซู เจ้า ”
แล้วให้นกั เรี ยนทาบันทึกส่ วนตัว
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงตัวละคร เรื่ องราว การสนทนาโต้ตอบและการตอบสนอง
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ต้ งั คาถามว่า: นักเรี ยนคิดว่า “เมื่อได้ยินถ้อยคานี้ พระมารี ยจ์ ึงทรงวุ่นวายพระทัยมาก?” เพื่อชี้
ถึงความสุ ภาพถ่อมตนของพระนาง ที่ขณะนั้นอาจทรงคิดอยูว่ า่ “ทาไมต้องเป็ นข้าพเจ้า? ข้าพเจ้าแสนจะ
ต่าต้อย ทาไมพระองค์จึงโปรดปรานข้าพเจ้า?”
- ครู ต้ งั คาถามนาให้แบ่งกลุ่มนักเรี ยนอภิปรายและสรุ ป
“ทาไม คุณลักษณะ “สุ ภาพถ่อมตน” จึงทาให้แม่พระได้รับการยอมรับว่า เป็ นผูห้ ญิงที่ได้รับการ
สักการะและมีอิทธิพลทางจิตใจมากที่สุดในโลกตลอดกาล?”
- ให้กลุ่มนาเสนอและสรุ ปร่ วมกันในชั้นเรี ยน
อธิษฐำนภำวนำ
สวดบทวันทามารี ยแ์ ละราพึงในใจ 2 นาที
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบและบันทึกส่ วนตัวกับคาถามว่า “ถ้าฉันจะเป็ นคนสุ ภาพถ่อมตนแบบ
แม่พระ ฉันควรปรับการแสดงออกและพฤติกรรมของฉันอย่างไร?”
- ให้นกั เรี ยนอ่าน (เท่าที่พร้อมจะเปิ ดเผยกับคนอื่นได้) แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
- ครู ให้นักเรี ยนกาหนดข้อตั้งใจ 1 ข้อ เพื่อนาไปปฏิบตั ิตลอด 1 สัปดาห์ และมอบหมายให้ทา
บันทึก “การชีวิตตามแบบอย่างของแม่พระของฉัน” เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ (โดยไม่มีการให้คะแนน)
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5.1 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
Reflect – ฉันมีความรู ้สึกต่อแม่พระมารี ยอ์ ย่างไร
กำรมีชีวติ ตำมแบบอย่ ำงของแม่ พระมำรีย์
สัปดาห์ที่ 1 ข้อตั้งใจ

สัปดาห์ที่ 1 บันทึกประสบการณ์

สัปดาห์ที่ 2 ข้อตั้งใจ

สัปดาห์ที่ 2 บันทึกประสบการณ์

สัปดาห์ที่ 3 ข้อตั้งใจ

สัปดาห์ที่ 3 บันทึกประสบการณ์

สัปดาห์ที่ 4 ข้อตั้งใจ

สัปดาห์ที่ 4 บันทึกประสบการณ์
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4.2 คำบที่ 2
ครู ทบทวนภาพรวมของหน่วยการเรี ยนรู ้อีกครั้งและให้นกั เรี ยนอาสาสมัครอ่านบันทึก “การใช้ชีวิตตาม
แบบอย่างของแม่พระ” ครู แสดงความชื่นชมและหนุนแรงใจให้แก่นกั เรี ยน ทั้งที่อ่านและไม่ได้อ่าน
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ทบทวนเรื่ องราว “ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระเยซูเจ้า” ที่ได้เรี ยนในคาบก่อนและ
อ่านพระวรสารลูกา 1:26-38 ให้นกั เรี ยนฟัง
- ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคาถาม
“คาถามนักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรกัน กับคาตอบของแม่พระที่ว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด?”
- นักเรี ยนแบ่งปั นความรู ้สึก ครู ช้ ี ให้เห็นว่า แม่พระน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า แม่พระจึง
เป็ นที่โปรดปรานของพระเจ้าว่า “เธอได้รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใด” (ลก 1:42)
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนอาสาอ่านพระวรสาร ลูกา บทที่ 1:39-56
อธิษฐำนภำวนำทุกที่
ครู ให้นกั เรี ยนสงบนิ่งและอธิษฐานในใจกับพระวรสารนี้วา่ “เธอได้รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใดๆ” 2-3
นาที
ครู อธิ บายเพิ่มเติม (ตามแนวทางบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิ จสวัสดิ์ ) ว่า “ทาไมพระนางมารี ยจ์ ึง
ได้รับเลือกให้เป็ น “พระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” และได้รับเกียรติเข้าสู่ สวรรค์ท้ งั กายและวิญญาณ?”
1. พระแม่ทรงดาเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
2. พระแม่ทรงเชื่อและวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม
ครู ให้นกั เรี ยนอ่านและสวด “บทเพลงสรรเสริ ญพระนางมารี ย”์ (Magnificat) และแจกคาอธิบายของ
คุณพ่อชัยยะ ให้นกั เรี ยนศึกษาแล้วร่ วมกันทาความเข้าใจและสรุ ป
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ชวนเชิญนักเรี ยนพูดคุยว่า “นักเรี ยนคิดว่า นักเรี ยนจะได้รับคุณค่าอะไรกับชีวิตนักเรี ยน หาก
นักเรี ยนมีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกับแม่พระมารี ย”์
- ครู ให้นกั เรี ยนกาหนดข้อตั้งใจประจาสัปดาห์ที่ 2
5.2 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
Reflect - นักเรี ยนคิดว่า ความเชื่อและวางใจในพระเจ้า มีคุณค่าหรื อความหมายอย่างไรในชีวิตนักเรี ยน?
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4.3 คำบที่ 3
ครู ทบทวนภาพรวมของหน่ วยเรี ยนรู ้อีกครั้ง และให้นักเรี ยนอาสาสมัครอ่านบันทึก “การใช้ชีวิตตาม
แนวทางของแม่พระ” ของสัปดาห์ที่ผา่ นมาพร้อม ครู ให้ความชื่นชมและหนุนใจ ให้แก่นกั เรี ยนทั้งที่อ่านและ
ไม่ได้อ่าน
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู อ่านพระวรสารลูกาบทที่ 2 ข้อ 41-52
- ให้นักเรี ยนอภิ ปรายถึ ง “ท่าที ของแม่พระมารี ย ์ ต่อการตรั สตอบของพระเยซู ว่าสะท้อนถึง
คุณลักษณะอะไร?” เพื่อโยงเข้าสู่ คุณลักษณะ “ความนบนอบและยอมรับ”
4.3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู แบ่งห้องเรี ยนเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่ง นบนอบและยอมรับ อีกฝ่ ายหนึ่ ง ไม่นบนอบและยอมรับ
- ครู ต้ งั คาถามว่า “หากในห้องเรี ยนของเรา เรานบนอบและยอมรับซึ่งกันและกัน ห้องเรี ยนของเรา
จะเป็ นอย่างไรและตรงกันข้ามหากไม่นบนอบและยอมรับซึ่ งกันและกัน จะเป็ นอย่างไร? ให้แต่ละฝ่ าย
ระดมความคิดตามฝ่ ายของตน และผลัดกันตอบ แบ่งปันในกลุ่มใหญ่
- คาถามที่ 2 หากในครอบครัว จะเป็ นเช่นไร ให้แต่ละฝ่ ายทาเช่นเดียวกัน
- คาถามที่ 3 หากในสังคม จะเป็ นอย่างไร ให้แต่ละฝ่ ายทาเช่นเดียวกัน
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่า ภายในห้องเรี ยน ครอบครัว และสังคม มีความนบนอบและยอมรับ
ห้องเรี ยน ครอบครัว และสังคม จะเป็ นอย่างไร และตรงกันข้ามจะเป็ นอย่างไร
- ครู แจกบทเพลงสรรเสริ ญพระนางมารี ย ์ (Magnificant) พร้อมคาอธิ บาย (ของคุณพ่อชัยยะ) ให้
นักเรี ยนอ่าน
- ครู สรุ ปและทบทวนความหมายของบทเพลงนี้อีกครั้ง
อธิษฐำน
อ่านบทเพลงสรรเสริ ญพระนางมารี ย ์ หยุดเป็ นท่อนๆ และพูดนาความหมายให้นกั เรี ยนราพึงตาม
4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนกาหนดข้อตั้งใจสาหรับสัปดาห์ที่ 3 และให้เขียนบันทึกว่า “ทาไมถึงกาหนดความ
ตั้งใจนี้ และคิดว่า หากปฏิบตั ิและจะทาให้สงั คมรอบข้างดีข้ ึนอย่างไร”
- ครู ให้นกั เรี ยนอาสาอ่านให้เพื่อนในห้องฟั ง ครู แสดงความชื่นชมและหนุนใจ แก่นกั เรี ยนที่อ่าน
และไม่ได้อ่าน
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5.3 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
Reflect - หากสังคมเป็ นสังคมที่ยอมรับซึ่งกันและกัน นักเรี ยนคิดว่า สังคมจะดีข้ ึนหรื อไม่อย่างไร?
4.4 คำบที่ 4
ครู ทบทวนภาพรวมของหน่ วยการเรี ยนรู ้ และให้นักเรี ยนอาสาสมัครอ่านบันทึ ก “การใช้ชีวิตตาม
แบบอย่างของแม่พระ” ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา โดยอาจกระตุน้ ให้นกั เรี ยนที่ไม่เคยอ่านๆ ในคราวนี้
4.4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู อธิบายพื้นฐานประเพณี เกี่ยวกับงานสมรสและเหล้าองุ่นในสมัยของพระเยซูให้นกั เรี ยนฟัง
- นัก เรี ย นอ่ านพระวรสารนัก บุ ญยอห์ น ที่ 2: ข้อ 1 – 12 และให้แสดงละครเรื่ อง “คนสมรสที่
หมู่บา้ นคานา” โดยอาสาให้เล่นบทต่างๆ กันตามความสมัครใจ และซ้อมภายใน 10 นาที
- นักเรี ยนแสดงละคร
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย “บทบาทและท่าทีของแม่พระ”
4.4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู นาเสนอบทเทศน์ของ คพ. ชัยยะ ให้นกั เรี ยนอ่านและศึกษาส่ วนตัว
- ครู ร่วมกับนักเรี ยนอภิ ปรายบทบาทและท่าที ของแม่พระในสถานการณ์ น้ ี และนาสู่ กับสรุ ป
บทเรี ยน คือ
(1) หันหาพระเยซูทนั ทีที่เกิดปัญหา
(2) วางใจในพระเยซูอย่างเต็มเปี่ ยม
4.4.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา YOUCAT ข้อ 306 – 309
306. ทาไมความเชื่ อ ความหวัง และความรั ก จึงเป็ นคุณธรรม
ควำมเชื่ อ ควำมหวัง และควำมรั ก เป็ นอำนำจแท้ จริ งที่พระเจ้ ำประทำนให้ ซึ่ งจะพัฒนำและทำให้
มั่นคงขึน้ ด้ วยพระหรรษำทำนของพระเจ้ ำ เพื่อให้ ได้ มำซึ่ง “ชีวติ ทีส่ มบูรณ์ ” (เทียบ ยน 10:10) (1812 – 1813,
1840 - 1841)
307. ความเชื่ อ คืออะไร
ควำมเชื่ อ คือ อำนุภำพที่เรำเชื่ อในพระเจ้ ำ ยอมรั บควำมจริ งของพระองค์ และอุทิศตนเพื่อพระองค์
(1814 – 1816, 1842)
ความเชื่อคือเส้นทางที่พระเจ้าทรงสร้าง เพื่อนาเราไปสู่ ความจริ งคือองค์พระเจ้าเอง เพราะพระเยซูเจ้า
ทรงเป็ น “หนทาง ความจริ ง และชีวิต” (ยน 14:6) ความเชื่อนี้มิได้เป็ นเพียงทัศนคติหรื อ “ความมัน่ ใจ” ในสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ ง ความเชื่อมีเนื้ อหาที่ชดั เจน ซึ่ งพระศาสนจักรยืนยันใน  บทข้าพเจ้าเชื่อ (บทยืนยันความเชื่อ)
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และเป็ นหน้าที่ของพระศาสนจักรที่ตอ้ งปกป้องความเชื่อ ผูท้ ี่ตอ้ นรับพระพรแห่ งความเชื่อ และปรารถนาจะ
เชื่อ จะประกาศความเชื่อนี้ ที่ได้เก็บรักษาไว้ตลอดมาทุกยุคสมัย ในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ความ
เชื่อส่ วนหนึ่งคือ สัมพันธภาพที่ไว้วางใจพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดจิตใจ สิ้ นสุ ดสติปัญญา และสิ้ นสุ ดกาลัง ความเชื่อ
จะบังเกิดผลเฉพาะเมื่อแสดงออกด้วยเมตตาธรรม และความรัก (เทียบ กท 5:6) เมื่อผูห้ นึ่งเชื่อในพระเจ้าแห่ง
ความรักอย่างแท้จริ ง เขาจะแสดงออกด้วยการทากิจเมตตา มิใช่เพียงแค่ยนื ยันอย่างสง่าเท่านั้น
308. ความหวัง คืออะไร
ควำมหวังคือ อำนุภำพซึ่งปรำรถนำอย่ ำงมั่นคงและแน่ วแน่ ว่ำสิ่ งทีเ่ รำกระทำในโลกนี้ คือกำรสรรเสริญ
พระเจ้ ำและรับใช้ พระองค์ น้ัน เป็ นควำมสุ ขที่แท้ จริงของเรำซึ่งพระเจ้ ำทรงเติมเต็มเรำ และให้ เรำได้ พบบ้ ำน
สมบูรณ์ สุดท้ ำยในพระองค์ (1817-1821, 1843)
ความหวังคือความไว้วางใจในสิ่ งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเรา ในสิ่ งสร้าง ในบรรดาประกาศก และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพระเยซูคริ สต์เจ้า แม้เรายังมองไม่เห็นก็ตาม พระเจ้าประทานพระจิตของพระองค์แก่เรา
เพื่อให้เรามุ่งมัน่ ในความจริ งอย่างพากเพียรอดทน
309. ความรั ก คืออะไร
ควำมรั กคื ออำนุ ภำพ ที่พระเจ้ ำทรงรั กเรำก่ อนและดังนั้น เรำจึงถวำยตัวเรำแด่ พระเจ้ ำ เพื่อเป็ นหนึ่ง
เดียวกับพระองค์ และยอมรั บเพื่อนมนุษย์ เหมือนยอมรั บตนเอง เพื่อเห็นแก่ พระองค์ ด้ วยควำมจริ งใจและ
ปรำศจำกข้ อแม้ ใดๆ (1822 – 1829, 1844)
พระเยซู เจ้าทรงวางความรักไว้เหนื อกฎเกณฑ์ทุกอย่าง แต่พระองค์มิได้ทรงทาลายกฎเกณฑ์เหล่านั้น
นักบุญออกัสติน กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า “จงรักและกระทาสิ่ งที่ท่านปรารถนา” ซึ่งมิใช่เรื่ องง่ายนัก ด้วยเหตุ
นี้ ความรั กจึ งเป็ นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็ นพลังซึ่ งบันดาลให้เกิ ดคุณธรรมอื่นๆ และเติมเต็มชี วิตพระ
ให้แก่คุณธรรมเหล่านั้น
- ครู ให้นกั เรี ยนอภิปรายร่ วมกันว่า
“บนพื้นฐานของความเชื่ อ ความหวัง และความรักนี้ ทาไมจึงควรหันหาพระเยซู และวางใจใน
พระองค์ ในช่วงเวลาที่มีปัญหาในชีวิต”
อธิษฐำน
ให้นกั เรี ยนอธิษฐานในใจว่า ถึงปัญหาที่ตวั เองมีอยูใ่ นขณะนี้ และสวดวิงวอนขอพระเยซู
“ขณะนี้ลูกมีปัญหา...ลูกจึงขอพระเยซูได้โปรด...”
- ครู ให้นกั เรี ยนกาหนดข้อตั้งใจในสัปดาห์ที่ 4 และแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อตั้งใจกับเพื่อน
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5.4 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
Reflect - ในยามที่ นักเรี ยนเผชิ ญกับความยากลาบาก นัก เรี ย นอยากขอให้พ ระเยซู ช่วยเหลื อนักเรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
4.5 คำบที่ 5
ครู ทบทวนภาพรวมของหน่ ว ยเรี ย นรู ้ น้ ี และขอให้นัก เรี ย นที่ ย งั ไม่ เ คยอ่ านแบ่ งปั น บัน ทึ ก ประจ า
สัปดาห์ อ่านก่อน (แต่ไม่บงั คับ) หลังจากนั้น ให้อาสาสมัครโดยอิสระ ครู ให้ชื่นชมและหนุนใจแก่นกั เรี ยน
4.5.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม 4 – 6 คน ตามที่นกั เรี ยนเลือก เพื่อทาโครงการ
- ให้นักเรี ยนอ่านบันทึกประจาสัปดาห์ ของตนเอง แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม (เน้นว่า หากมีเรื่ อง
ส่ วนตัวให้อ่านข้ามบางส่ วนได้)
- ให้กลุ่มอภิปรายสรุ ปบทเรี ยนที่ได้รับ และนาเสนอในชั้นเรี ยน
4.5.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาความหมายของหรรษทาน และผลต่อชีวิตของเราจาก YOUCAT ข้อ
338. พระหรรษทานคืออะไร
พระหรรษทำนหมำยถึง พระพรแห่ งควำมรั กที่พระเจ้ ำทรงมอบแก่ เรำแบบให้ เปล่ ำ พระทัยดีของ
พระองค์ ที่ทรงช่ วยเหลือเรำ และพละกำลังแห่ งชีวติ ทีม่ ำจำกพระองค์ โดยทำงไม้ กำงเขนและกำรกลับคืนพระ
ชนมชี พ พระเจ้ ำทรงมอบชี วิตของพระองค์ เพื่อเรำ และพระองค์ ทรงสื่ อสำรกับเรำโดยทำงพระหรรษทำน
พระหรรษทำนคือทุกสิ่ งที่พระเจ้ ำประทำนแก่ เรำ โดยที่เรำไม่ สมควรได้ รับแม้ แต่ น้อย (1996 – 1998, 2005,
2021)
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสว่า “พระหรรษทาน คือพระเจ้าทอดพระเนตรมายังความ
เป็ นอยู่ของเรา ทรงสัมผัสเราด้วยความรักของพระองค์” พระหรรษทานมิใช่สิ่งของ แต่เป็ นพระเจ้าที่ทรง
ติดต่อกับมนุษย์ พระเจ้ามิเคยทรงมอบสิ่ งที่นอ้ ยกว่าพระองค์เอง ในพระหรรษทาน เราดารงอยูใ่ นพระเจ้า
339. พระหรรษทานของพระเจ้ า กระทาสิ่ งใดให้ เรา
พระหรรษทำนของพระเจ้ ำนำเรำเข้ ำสู่ ชีวิตภำยในแห่ งพระตรี เอกภำพ เข้ ำสู่ กำรแลกเปลี่ยนควำมรั ก
ระหว่ ำงพระบิดำ พระบุตร และพระจิต ทำให้ เรำมีชีวิตอยู่ในควำมรั กของพระเจ้ ำ และกระทำกิจกำรบน
พืน้ ฐำนแห่ งควำมรักนี้ (1999 – 2000, 2003 – 2004, 2023 - 2024)
พระหรรษทานหลัง่ ลงมาจากเบื้องบนสู่ เราซึ่งไม่สามรถอธิบายเป็ นถ้อยคาตามเหตุผลธรรมชาติได้ (พระ
หรรษทานเหนื อธรรมชาติ) พระหรรษทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลล้างบาปทาให้เราเป็ นบุตรของพระเจ้า
และเป็ นทายาทของสวรรค์ พระหรรษทานที่ช่วยให้เราสามารถกระทาความดีได้อย่างยัง่ ยืน (พระหรรษทาน
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ศักดิ์สิทธิ กร) พระหรรษทานที่ช่วยให้เราได้ตระหนักรู ้ มีเจตจานงและกระทาทุกสิ่ งที่จะนาเราไปสู่ ความดี สู่
พระเจ้า และสู่ สวรรค์ (พระหรรษทานปั จจุบัน) พระหรรษทานมาสู่ เราอย่างพิเศษในศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ตาม
พระประสงค์ของพระผูไ้ ถ่ของเรา ซึ่ งเป็ นวิธีการล้ าเลิศในการพบพระเจ้า (พระหรรษทานแห่ งศีลศักดิ์สิทธิ์ )
พระหรรษทานแสดงออกทางพระพรพิเศษ ซึ่ งมอบแก่คริ สตชนบางคนด้วย ( พระพรพิเศษ) หรื อเป็ น
พละกาลังพิเศษ ซึ่ งมอบแก่ ผูท้ ี่อยู่ในสถานภาพสมรส สถานภาพพระสงฆ์ และนักบวช (พระหรรษทาน
ประจาหน้ าที่)
340. พระหรรษทานของพระเจ้ าเกี่ยวข้ องกับเสรี ภาพของเราอย่ างไร
พระหรรษทำนของพระเจ้ ำประทำนให้ อย่ ำงอิสระแก่ บุคคล พระหรรษทำนแสวงหำและขอร้ องให้ ตอบ
รั บอย่ ำงอิสระเต็มที่ พระหรรษทำนไม่ บังคับควำมรั กของพระเจ้ ำเรี ยกร้ องกำรยอมรั บของเรำอย่ ำงอิสระ
(2001 – 2002, 2022)
เราอาจปฏิเสธพระหรรษทานที่มอบให้ อย่างไรก็ตาม พระหรรษทานมิใช่สิ่งภายนอก หรื อแปลกปลอม
แต่เป็ นสิ่ งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริ งจากอิสรภาพส่ วนลึกที่สุด เมื่อพระเจ้าทรงสัมผัสเราด้วยพระหรรษทาน
พระองค์ทรงคาดหวังคาตอบที่อิสระจากเรา
341. เราสมควรได้ รับสวรรค์ จากกิจการที่ดีใช่ หรื อไม่
ไม่ ใช่ ไม่ มีมนุษย์ คนใดได้ รับสวรรค์ จำกควำมพยำยำมของตนเพียงอย่ ำงเดียว ควำมจริงคือเรำได้ รับกำร
ช่ วยให้ รอดพ้ นด้ วยพระหรรษทำนของพระเจ้ ำเท่ ำนั้น อย่ ำงไรก็ตำม สิ่ งนี้เรียกร้ องควำมร่ วมมืออย่ ำงอิสระ
ของมนุษย์ ด้วยเช่ นกัน (2006 – 2021, 2025 - 2027)
แม้เราได้รับการช่วยให้รอดพ้นโดยทางพระหรรษทานและความเชื่อ อย่างไรก็ตาม กิจการงานที่ดีของ
เราควรแสดงออกถึงความรัก ซึ่งเป็ นผลจากการที่พระเจ้าทรงทางานในตัวเรา
- ครู ช้ ี ให้เห็นว่า นักเรี ยนทุกคนได้รับพระหรรษทานของพระเจ้า ซึ่ งอาจเป็ นพรพิเศษ หรื อ เป็ น
กาลังพิเศษ นักเรี ยนสามารถทากิจการงานที่ดีของเราที่แสดงออกถึงความรัก ซึ่งเป็ นพรจากการที่พระ
เจ้าทรงทางานในตัวเรา ด้วยการดาเนินชีวิตตามแบบอย่างของแม่พระมารี ย ์
4.5.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้กลุ่มทาภาพยนตร์ ส้ ัน ตามวิธีการที่ได้เรี ยนในวิชาคอมพิวเตอร์ (แผนนี้ บูรณาการกับวิชา
คอมพิวเตอร์ ในเรื่ องการทาภาพยนตร์ ส้ ัน) ในหัวข้อ “ประกอบกิจการดีดว้ ยแบบอย่างของแม่พระ”
เพื่อส่ งครู คอมพิวเตอร์ และครู คาสอนภายใน 2 สัปดาห์ ครู ท้ งั สองคนจะร่ วมกันเลือกภาพยนตร์ ที่ได้
ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เช่น วันวิชาการ การสอนคาสอนเด็ก วันฉลองแม่พระ (และมี
คะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์)
9

อธิษฐำน
- ในกลุ่มร่ วมกันสวดขอพรจากแม่พระโดยแต่ละคนพูดอธิ ษฐานจากใจ เมื่อทุกคนพูดแล้วให้กลุ่ม
สวดบท “วันทามารี ย”์ ร่ วมกัน
- ให้เวลากลุ่มเริ่ มวางแผนโครงการจนใกล้หมดเวลา
5.5 คาถามไตร่ ตรอง
Reflect - หากนักเรี ยนจะได้รับพรพิเศษจากพระเจ้า นักเรี ยนอยากได้พรอะไร และนักเรี ยนจะใช้พร
นั้นประกอบความดีอะไร เพราะอะไร?
6. สื่ อกำรเรียน กำรสอน
- วีดิโอ “ประวัติแม่พระมารี ย”์
- บันทึกการมีชีวิตตามแบบอย่างของแม่พระ
7. กำรเตรียมตัวของครู
- ศึกษาและราลึกบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
(1) ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระเจ้า (ลก. 1:26-3ข)
(2) สมโภชพระแม่มารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่ สวรรค์ท้ งั กายและวิญญาณ (ลก. 1:39-56)
(3) พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์ (ลก. 2:41-52)
(4) งานสมรสที่หมู่บา้ นคานา (ยน. 2:1-11)
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(1)

ทูตสวรรค์ แจ้ งข่ ำวกำรประสู ติของพระเยซูเจ้ ำ

ข่ ำวดี ลก 1:26-38
26
เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้วพระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมายังเมืองหนึ่ งใน
แคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ ธ 27มาพบหญิงพรหมจารี คนหนึ่ งซึ่ งหมั้นอยู่กบั ชายชื่ อโยเซฟ ในราชวงศ์ของ
กษัตริ ยด์ าวิด หญิงพรหมจารี ผนู ้ ้ นั ชื่อมารี ย ์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า จงยินดีเถิด ท่านผูท้ ี่
พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน” 29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคานี้ พระนางมารี ยท์ รงวุ่นวายพระทัยมาก
ทรงถามพระองค์เองว่า คาทักทายนี้หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารี ย ์ อย่ากลัว
เลย ท่านเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู
32
เขาจะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่และพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดจะทรงเรี ยกเขาเป็ นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นงั่
ของกษัตริ ยด์ าวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักร
ของเขาจะไม่สิ้นสุ ดเลย” 34พระนางมารี ยจ์ ึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์น้ ี จะเป็ นไปได้อย่างไรเพราะ
ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของ
พระผูส้ ู งสุ ดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระ
เจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยงั ตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็ นหมัน แต่นางก็
ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทาไม่ได้” 38พระนางมารี ยจ์ ึงตรัสว่า “ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์กจ็ ากพระนางไป
*************************
เมื่อเอลีซาเบธซึ่ งเป็ นมารดาของยอห์นผูท้ าพิธีลา้ งตั้งครรภ์ได้หกเดือน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์
กาเบรี ยลมายังเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลี เพื่อแจ้งข่าวแก่หญิงพรหมจารี ผเู ้ ป็ นคู่หมั้นของโยเซฟ ซึ่งสื บเชื้อ
สายมาจากกษัตริ ยด์ าวิดหญิงพรหมจารี ผนู ้ ้ นั ชื่อ มารี ย์ คาแรกที่ทูตสวรรค์กาเบรี ยลกล่าวทักทายพระแม่มา
รี ยค์ ือ “จงยินดีเถิด ท่ านผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน พระเจ้ าสถิตอยู่กับท่ าน” (ลก 1:28) คา “โปรดปราน” ตรง
กับภาษากรี ก charitoō (คารี ตอโอ) ซึ่ งพบอีกเพียงครั้งเดียวในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
(อฟ 1:6) ความหมายคือ “ให้ เปล่ า ๆ” และต่อมาใช้เพื่อหมายถึง “พระหรรษทาน”
เมื่อพระแม่มารี ยเ์ ปี่ ยมด้วยพระหรรษทานเช่นนี้ ทาไมพระนางจึงวุ่นวายพระทัยยิ่งนักเมื่อได้ยินคา
ทักทายของทูตสวรรค์ ? (ลก 1:29) เหตุผลแรกอาจเป็ นเพราะความสุ ภาพถ่อมตนของพระนางเอง “ทาไม
ต้ องเป็ นข้ าพเจ้ า ? ข้ าพเจ้ าแสนจะตา่ ต้ อย ทาไมพระองค์ จึงโปรดปรานข้ าพเจ้ า !” เหตุผลอีกประการหนึ่งคง
เป็ นเพราะพระนางตระหนักดีว่าชะตากรรมของผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรดปรานและเลือกสรรนั้นเป็ นอย่างไร ?
ชาวยิวคือประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร แต่ตลอดสามพันปี ที่ผ่านมา พวกเขาต้องทนทุกข์ยิ่งกว่าชนชาติ
อื่นใด และเกือบถูกพวกนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นี่ คือสาเหตุที่ทาให้พระแม่กลัว
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และวุน่ วายพระทัย จนทูตสวรรค์ตอ้ งปลอบใจว่า “มารี ย์ อย่ ากลัวเลย” พร้อมกับกล่าวย้าอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่ าน
เป็ นผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน” (ลก 1:30)
พร้อมกันนี้ ทูตสวรรค์กาเบรี ยลได้แจ้งข่าวสาคัญแก่พระแม่มารี ย ์ 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก
เกีย่ วข้ องกับพระแม่ เอง กล่าวคือ
1. พระแม่ จะตั้งครรภ์ และให้ กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และเป็ นเพราะข่าวนี้เองที่ทาให้พระนางถามว่า
“เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นไปได้ อย่ างไรเพราะข้ าพเจ้ าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” จะเห็นว่าพระนางไม่ได้สงสัยใน
คาพูดของทูตสวรรค์ แต่สงสัยตัวเองว่าจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรได้อย่างไรในเมื่อยังเป็ นพรหมจารี อยู่
ผิดกับเศคาริ ยาห์ที่ทูลถามทูตสวรรค์กาเบรี ยลว่า “ข้ าพเจ้ าจะแน่ ใจเรื่ องนีไ้ ด้ อย่ างไร ข้ าพเจ้ าชราแล้ ว และ
ภรรยาของข้ าพเจ้ าก็อายุมากแล้ วด้ วย” จนทูตสวรรค์ตอ้ งตาหนิว่า “ข้ าพเจ้ าคือกาเบรี ยลซึ่ งเฝ้าอยู่เฉพาะพระ
พักตร์ พระเจ้ า พระองค์ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาพูดกับท่ านและนาข่ าวดีนีม้ าแจ้ งให้ ท่านทราบ แต่ ท่านไม่ เชื่อคาของ
ข้ าพเจ้ า ซึ่ งจะเป็ นจริ งเมื่อถึงเวลากาหนด ดังนั้น ท่ านจะเป็ นใบ้ จนถึงวันที่เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นจริ ง” (ลก 1:1820)
สิ่ งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ งคือลูกาเป็ นแพทย์ และพยายาม “ค้ นคว้ าเรื่ องราวทั้งหมดตั้งแต่ ต้น
อย่ างละเอียด” (ลก 1:3) ท่านควรจะบันทึกกระบวนการให้กาเนิ ดบุตรในเชิงวิทยาศาสตร์ ดงั ที่แพทย์ทวั่ ไป
พึงกระทา แต่กลับกลายเป็ นว่าท่านบันทึกคาสนทนาระหว่างทูตสวรรค์กาเบรี ยลและพระแม่มารี ยเ์ กี่ยวกับ
การให้กาเนิดบุตรที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ไว้อย่างละเอียด นัน่ คือ “พระจิ ตเจ้ าจะเสด็จลงมาเหนือท่ านและ
พระอานุภาพของพระผู้สูงสุ ดจะแผ่ เงาปกคลุมท่ าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็ นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และจะรั บ
นามว่ าบุตรของพระเจ้ า” (ลก 1:35) นัน่ คือ ท่านค้นคว้าและยืนยันในฐานะแพทย์ว่า พระกุมารทรงบังเกิด
ด้ วยฤทธิ์อานาจของพระจิตเจ้ า
2. พระแม่ จะตั้งชื่อบุตรที่เกิดมาว่ า “เยซู” ซึ่งตรงกับภาษาฮีบรู Joshua (โยชูอา) อันหมายถึง “พระ
เยโฮวาห์ คือผู้ช่วยให้ รอด”
ประเด็นที่สอง เกีย่ วกับ “บุตร” ของพระแม่ คือ
1. เขาจะเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่ (ลก 1:32)
2. เขาจะได้ ชื่อว่ าบุตรของผู้สูงสุ ด ตามความคิดของชาวยิว “บุตร” คือ “สาเนา” (copy) ของบิดา
และมีคุณสมบัติทุกประการที่บิดามี ในกรณี น้ ี บิดาคือ “ผู้สูงสุด” หรื อ hupsistos (ฮุพซิ สตอส) ในภาษากรี ก
ซึ่งหมายถึง “พระยาห์ เวห์ ” เพราะฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจึงมีคุณสมบัติทุกประการที่พระยาห์เวห์ทรงมี
3. เขาจะได้ รับพระที่นั่งของกษัตริ ย์ดาวิดบรรพบุรุษของเขา ซึ่ งเท่ากับว่าพระองค์คือผูส้ ื บเชื้อสาย
มาจากกษัตริ ยด์ าวิด
4. เขาจะปกครองวงศ์ ต ระกูลของยาโคบตลอดไป นั่น คื อพระองค์จ ะเป็ นกษัตริ ย ป์ กครองชาว
อิสราเอลชัว่ นิรันดร
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5. พระอาณาจักรของเขาจะไม่ สิ้นสุ ดเลย ซึ่ งเป็ นการทาให้คาพยากรณ์ของประกาศกนาธันที่กล่าว
แก่ กษัตริ ยด์ าวิดสาเร็ จลุล่วงไป นั่นคือ “ราชวงศ์ และอาณาจั กรของท่ านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้ าเราตลอดไป
อานาจปกครองของท่ านจะตั้งมัน่ อยู่ตลอดไป” (2 ซมอ 7:16)
แม้ทูตสวรรค์กาเบรี ยลจะไม่ได้กล่าวออกมาตรง ๆ แต่จากเนื้ อหาของข่าวที่แจ้งแก่พระแม่มารี ยด์ งั
ได้กล่าวมาแล้ว เราไม่มีทางสรุ ปเป็ นอื่นได้เลยนอกจาก “พระกุมารที่กาลังจะประสู ติมานี้คือพระเมสสิยาห์
และทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าผู้สูงสุ ด !”
พระเจ้าทรงแจ้งแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการไถ่กูม้ นุษยชาติให้พระแม่มารี ยท์ ราบ
แล้ว ขาดเพียงสิ่ งเดียวคือ “ความยินยอม” จากพระแม่ ทั้ง ๆ ที่ทรงกลัวและวุน่ วายพระทัย แต่พระแม่กท็ รง
ตัดสิ นพระทัยเด็ดขาด ตอบทูตของพระเจ้าว่า “ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” (ลก 1:38)
พระกุมารกาลังจะประสู ติแล้ ว.... เราจะตอบรั บความโปรดปรานและพระหรรษทานเช่ นเดียวกับ
พระแม่ มารี ย์ แล้ วทูลเชิญพระองค์ เข้ ามาในหัวใจของเรา... หรื อเราจะใจดาทิง้ พระองค์ ให้ หนาวเหน็บอยู่ในถา้
เลี้ยงสัตว์ ก็เลือกเอา !
%%%%%%%%%%%%
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(2)

สมโภชพระนำงมำรีย์รับเกียรติเข้ ำสู่ สวรรค์ ท้งั กำยและวิญญำณ

ข่ ำวดี ลก 1:39-56
39
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารี ยท์ รงรี บออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่ งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย 40
พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริ ยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ 41เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทาย
ของพระนางมารี ย ์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม 42ร้องเสี ยงดังว่า “เธอได้รับ
พระพรยิง่ กว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย 43ทาไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึง
เสด็จมาเยีย่ มข้าพเจ้า 44เมื่อฉันได้ยนิ คาทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี 45เธอเป็ นสุ ขที่
เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็ นจริ ง”
46
พระนางมารี ย ์ ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 47จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชม
ยินดีในพระเจ้า พระผูก้ อบกูข้ า้ พเจ้า 48เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผูร้ ับใช้ต่าต้อยของพระองค์ ตั้งแต่น้ ี ไป
ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็ นสุ ข 49พระผูท้ รงสรรพานุภาพทรงกระทากิจการยิง่ ใหญ่สาหรับข้าพเจ้า พระ
นามของพระองค์ศกั ดิ์สิทธิ์ 50พระกรุ ณาต่อผูย้ าเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย 51พระองค์ทรงยกพระ
กรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผมู ้ ีใจมักใหญ่ใฝ่ สู งให้กระจัดกระจายไป 52ทรงคว่าผูท้ รงอานาจจากบัลลังก์
และทรงยกย่องผูต้ ่าต้อยให้สูงขึ้น 53พระองค์ประทานสิ่ งดีท้ งั หลายแก่ผอู ้ ดอยาก ทรงส่ งเศรษฐีให้กลับไปมือ
เปล่า 54พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผูร้ ับใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุ ณา 55ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่
บรรพบุรุษของเรา แก่อบั ราฮัมและบุตรหลานตลอดไป
56
พระนางมารี ยป์ ระทับอยูก่ บั นางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ
***************************
เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมาแจ้งข่าวแก่พระนางมา
รี ยว์ ่าจะทรงตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายชื่อว่าเยซู (ลก 1:31) แต่เพราะทรงเป็ นหญิงพรหมจารี พระนางจึง
ถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์น้ ี จะเป็ นไปได้อย่างไรกัน ? (ลก 1:34) ทูตสวรรค์อธิ บายว่าพระแม่จะตั้งครรภ์
ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า และบุตรที่เกิดมาจะเป็ นบุตรของพระเจ้า พร้อมกันนั้นได้ยืนยันว่านางเอลี
ซาเบธ ทั้ง ๆ ที่ชราและเป็ นหมัน ยังตั้งครรภ์ได้ต้ งั หกเดือนแล้ว (ลก 1:35-36) เมื่อทราบว่านางเอลีซาเบธ
ตั้งครรภ์ พระแม่มารี ยจ์ ึงรี บออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลี มาเยีย่ มนางเอลีซาเบธซึ่งอาศัยอยูท่ ี่
เมืองเฮโบรนในแคว้นยูเดียทางใต้ (เฮโบรนเป็ นเมืองของสมณะ ตั้งอยู่บนที่ราบสู งของแคว้นยูเดีย ห่ างจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มไปทางใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร – เทียบ ยชว 21:11,13) เมื่อพระแม่เข้าไปในบ้านของเศคาริ
ยาห์และกล่าวทักทายนางเอลีซาเบธ นางเอลีซาเบธ ซึ่ งได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม ร้องเสี ยงดังว่า “เธอ
ได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้ รับพระพรด้ วย ทาไมหนอพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ น
เจ้ า จึงเสด็จมาเยีย่ มข้ าพเจ้ า” (ลก 1:42)
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สิ่ งที่น่าสังเกตคือ ไม่ มขี ้ อความใดเลยในพระคัมภีร์ที่บ่งบอกว่ านางเอลีซาเบธรู้ เรื่ องการตั้งครรภ์ ของ
พระแม่ แล้ วนางรู้ ได้ อย่ างไรว่ า พระแม่ กาลังจะเป็ นพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าหากพระจิ ตเจ้ าไม่ ทรง
ดลใจนาง ? เท่ากับว่า นี่เป็ นงานของพระจิตเจ้ าล้ วน ๆ นอกจากนี้ ทารกในครรภ์ของนางเอลีซาเบธก็ได้รับ
พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม และได้รับการดลใจให้ทราบว่าพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมาเยี่ยมด้วย
เช่นกัน จึง “ดิ้น” ด้วยความยินดีเมื่อได้ยนิ คาทักทายของพระแม่ (ลก 1:41) สมดังคาทานายของทูตสวรรค์ที่
พูดกับเศคาริ ยาห์ผเู ้ ป็ นบิดาว่า “เขาจะรั บพระจิตเจ้ าเต็มเปี่ ยมตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ ของมารดา” (ลก 1:15) เท่ากับ
ว่า พระจิตเจ้ าทรงยืนยันผ่ านทางคาทักทายของนางเอลีซาเบธและการดิ้นของทารกในครรภ์ ว่า พระนางมา
รี ย์ผ้ รู ั บเกียรติเข้ าสู่ สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณซึ่งเราร่ วมใจกันสมโภชในวันนี้ ทรงเป็ น “พระมารดาขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า” เป็ นพระมารดาผูท้ รงตั้งครรภ์ดว้ ยฤทธิ์ อานาจของพระจิตเจ้า และบุตรที่บงั เกิดมานั้น “จะ
ยิ่ งใหญ่ และได้ ชื่อว่ าพระบุตรแห่ งพระเจ้ าสู งสุ ด พระเจ้ าจะประทานบัลลังก์ ของดาวิ ดบรรพบุรุ ษ ของ
พระองค์ แก่ พระองค์ และพระองค์ จะทรงครอบครองพงศ์ พันธ์ แห่ งยาโคบตลอดไป อาณาจักรของพระองค์
จะไม่ มวี ันสิ ้นสุดเลย” (ลก 1:32-33)
ทาไมพระนางมารี ยจ์ ึงได้รับเลือกให้เป็ น “พระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” และได้รับเกียรติเข้าสู่
สวรรค์ท้ งั กายและวิญญาณ ? เหตุผลประการแรกคือ พระแม่ ทรงดาเนินชี วิตตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า
ทั้ง ๆ ที่ ทรงวุ่นวายพระทัยมากกับสิ่ งที่ ทูตสวรรค์แจ้งแก่ พระนาง กระนั้นก็ตาม พระแม่ยงั ตรั สตอบว่า
“ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” (ลก 1:38) เพราะทรงพร้อม
น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้ เอง นางเอลีซาเบธผูเ้ ต็มเปี่ ยมด้วยพระจิตเจ้า จึงร้องเสี ยงดังว่า “เธอ
ได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด” (ลก 1:42)
ใช่ ! พระแม่ได้รับพระพรและมีบุญยิ่งกว่าหญิงใด ๆ เพราะพระแม่ทรงเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรด
ปรานและเลือกสรร และที่สาคัญ พระแม่ก็ทรงตอบรับการเลือกสรรของพระองค์ดว้ ย ! แต่ความจริ งก็คือ
พระเจ้าทรงโปรดปรานและเลือกสรรผูห้ นึ่ งผูใ้ ด มิใช่เพื่อให้ผูน้ ้ นั เสวยสุ ขแบบเห็นแก่ตวั แต่เพื่อให้ผูน้ ้ นั
ทุ่มเทความคิด จิตใจ และพละกาลังทั้งหมดเพื่อกระทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงไป
นัน่ คือ พระองค์ ทรงเลือกสรรพระแม่ เพื่อจะได้ มอบหมายภารกิจให้ พระแม่ และทาให้ พระแม่ ได้ รับ
พระสิ ริร่ ุ งโรจน์ และหนทางสู่ พระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์มีอยู่เพียงหนทางเดี ยว นั่นคือ “หนทางของ
กางเขน” ด้วยเหตุน้ ี เราจึงเห็นพระแม่ผไู ้ ด้รับเลือกสรรให้เป็ นพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงประทับ
ยืน ด้ว ยความตรอมตรมสุ ด ซึ้ ง ณ เชิ งไม้ก างเขน เฝ้ าดู พ ระบุ ตรของพระนางทนทุ กข์ทรมานแสนสาหัส
จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ไปต่อหน้าต่อตา ความตรอมตรมแสนสาหัสดุจดัง “ดาบแทงทะลุจิตใจ” ตามคา
ทานายของสิ เมโอน (ลก 2:35) นี้เอง ที่ทาให้พระแม่ได้ร่วมหนทางแห่งกางเขน และเป็ นผูไ้ ด้รับพระพรและมี
บุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ หากปราศจากกางเขน พระแม่ย่อมปราศจากเกี ยรติและการเข้าสู่ สวรรค์ท้ งั กายและ
วิญญาณซึ่งเราร่ วมใจกันสมโภชวันนี้ เราจึงสรุ ปด้วยวลีที่วา่ No Cross, No Crown !
เพราะฉะนั้น เมื่อพระแม่กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจา
ของท่ านเถิด” ย่อมแสดงว่าพระแม่ทรงพร้อมดาเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า แม้จะต้องเผชิญหน้า
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กับกางเขนอันแสนตรอมตรมสักปานใดก็ตามท่ามกลางความทุกข์ตรอมตรมและความยากลาบากต่าง ๆ
นานาในชีวิต พระแม่ได้รับความบรรเทาใจว่าทั้งหมดนี้ คือพระประสงค์ของพระเจ้า และทั้งหมดนี้ ลว้ นอยู่
ในแผนการของพระองค์ต้ งั แต่แรกเริ่ มแล้ว นี่คือชี วิตของพระแม่ ! หากเป็ น “ลูกแม่ ” จริ ง เราต้องพร้อม
กล่าวเช่นเดียวกับพระแม่วา่ “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ า นเถิด”
และอย่าเพียงแต่พูดเท่านั้น ต้องลงมือทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าสาเร็ จลุล่วงไปดังที่ “พระแม่ ” ของเรา
ได้ทรงกระทา อันเป็ นสาเหตุให้พระแม่ได้รับเกียรติเข้าสู่ สวรรค์ในวันนี้ดว้ ย
เหตุผลประการที่สองคือ พระแม่ ทรงเชื่อและวางใจพระเจ้ าอย่ างเต็มเปี่ ยม นางเอลีซาเบธกล่าวกับ
พระแม่ว่า “เธอเป็ นสุ ขที่เชื่ อว่ า พระวาจาที่พระเจ้ าตรั สแก่ เธอไว้ จะเป็ นจริ ง ” (ลก 1:45) ใช่ ! ทุกคนที่เชื่ อ
และวางใจในพระวาจาของพระเจ้ าย่ อมเป็ นสุ ข
ใน “บทเพลงสรรเสริ ญของพระนางมารี ย์ ” (Magnificat) พระแม่ทรงแสดงความเชื่ อและความ
วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม เป็ นความเชื่อและความวางใจทีพ่ ลิกโฉมหน้ าของโลกอย่ างสิ้นเชิง เพราะพระ
แม่ทรงเชื่อว่า “พระเจ้ าจะทรงฟื้ นฟูและปฏิรูปชีวิตมนุษย์ ” ทุกด้าน
1. ด้ านศีลธรรม พระแม่เชื่อว่าพระเจ้าจะ “ทรงขับไล่ ผ้ มู ใี จมักใหญ่ ใฝ่ สูงให้ กระจัดกระจายไป” (ลก
1:51) เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา ความหยิง่ จองหองและความมักใหญ่ใฝ่ สู งจะต้องมลายหายไป เพราะเราจะมัว
หยิ่งจองหองต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อพระองค์ทรงเลือกเกิดในถ้ าเลี้ยงสัตว์ และทรงเลือกตายบนไม้กางเขน
เมื่อความหยิ่งจองหองถูกทาลายหมดสิ้ นไป เราจะเริ่ มตระหนักว่าตนเองเป็ นคนบาป อ่อนแอ และต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างยิง่
ที่หมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งในอังกฤษ เด็กชายและหญิงคู่หนึ่ งนั่งเรี ยนติดกันจนรักใคร่ ชอบพอกัน ต่อมา
เด็กหนุ่มเข้าไปทางานในเมืองและหลงผิดกลายเป็ นนักล้วงกระเป๋ า วันหนึ่ งเขาสามารถฉกกระเป๋ าเงินของ
หญิ งชราผูห้ นึ่ งได้ด้วยทักษะและสติ ปัญญาอันเฉี ยบแหลมของเขา ขณะที่ ยืนยิ้มด้วยความภาคภูมิใจอยู่
นั้นเอง พลันเด็กหญิงที่เคยนัง่ เรี ยนติดกันก็เดินมา เธอยังคงหวานชื่นและสดใสบริ สุทธิ์เหมือนเดิม เมื่อสบตา
กันเขาตระหนักทันทีวา่ ตนเองช่างชัว่ ช้าจริ ง ๆ ด้วยความละอายใจ เขาพิงศีรษะกับเสาไฟอันเย็นเฉี ยบ พึมพา
ว่า “ข้ าแต่ พระเจ้ า ลูกอยากตาย” ต่อหน้าคนรักผูบ้ ริ สุทธิ์ เขามองเห็นตัวเอง ! เช่นเดียวกัน เมื่ออยูเ่ บื้องพระ
พักตร์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่ผทู ้ รงสุ ภาพถ่อมตน ความหยิง่ จองหองจะมลายหายไป และเราจะมองเห็น
ตัวตนที่แท้จริ ง นี่คือจุดเริ่ มต้นของการปฏิรูปศีลธรรม
2. ด้ านสังคม พระแม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรง “ควา่ ผู้ทรงอานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่ องผู้ตา่ ต้ อยให้
สู งขึน้ ” (ลก 1:52) นับจากนี้ จะไม่มีการแยกแยะสังคมของคนชั้นสู งออกจากสังคมของคนชั้นต่าอีกต่อไป
เพราะพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดและสิ้ นพระชนม์ “เพื่อมนุษย์ ทุกคน” ไม่ว่าจะยากดีมีจนสักเพียงใดก็ตาม ทุก
คนล้ วนได้ รับการกอบกู้ และเป็ นบุตรของพระเจ้ า “เหมือนกัน” และ “เท่ าเทียมกัน”
ในยุคกลาง มีปัญญาชนเร่ ร่อนคนหนึ่งนามว่ามูเรตุส (Muretus) เขายากจนมากจนครั้งหนึ่งถูกนาตัว
ส่ งโรงพยาลในฐานะคนจรจัด คณะแพทย์สนทนากันเป็ นภาษาละตินโดยคิดว่าเขาคงไม่เข้าใจ แพทย์คน
หนึ่ งเสนอให้ใช้คนเร่ ร่อนไร้ค่าอย่างเขาเป็ นหนู ทดลองยา เขาแหงนหน้ามองแล้วตอบเป็ นภาษาละตินว่า
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“อย่ าเรี ยกใครว่ าไร้ ค่ าอีก เพราะพระคริ สต์ เจ้ าทรงสิ ้นพระชนม์ เพื่อทุกคน” พระองค์ ทรงทาให้ มนุษย์ ทุกคน
เท่ าเทียมกัน
3. ด้ านเศรษฐกิจ พระแม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรง “ประทานสิ่ งดีทั้งหลายแก่ ผ้ ูอดอยาก ทรงส่ งเศรษฐี
ให้ กลับไปมือเปล่ า” (ลก 1:53) สังคมที่ปราศจากพระเยซูเจ้ามักเป็ นสังคมที่มีแต่ “เอา” ชนิดมือใครยาว สาว
ได้สาวเอา เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา พระองค์มีแต่ “ให้ ” และทรงให้แม้กระทัง่ ชีวิตและโลหิ ตหยดสุ ดท้ายของ
พระองค์เอง ! เพราะฉะนั้น สังคมคริ สตชนจึงต้องเป็ นสังคมที่ไม่มีใครกล้า “มีมากเกินไป” ในขณะที่คนอื่น
“มีน้อยเกินไป” จนแทบจะดารงชีวิตอยู่ไม่ได้ ยิ่งได้ รับมากเท่ าใด ยิ่งต้ องให้ มากเท่ านั้น ดังที่พระแม่ผทู ้ รง
ได้รับพระพรมากกว่าหญิงใด ๆ ได้ทรงมอบ “น้าใจ” ทั้งหมดของพระนางแด่พระเจ้า วาทะที่ว่า “ข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” จักต้องดังก้องอยูใ่ นจิตใจของ “ลูก
แม่ ” ทุกคน ทั้งวันนีท้ ี่เราสมโภชพระแม่ รับเกียรติเข้ าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ และตลอดไป
%%%%%%%%%%%%
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(3)

พระเยซูเจ้ ำในหมู่ธรรมำจำรย์

ข่ ำวดี ลก 2:41-52
41
โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในเทศกาลปั สกาทุกปี 42เมื่อ
พระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ข้ ึนไปกรุ งเยรู ซาเล็มตามธรรมเนี ยมของ
เทศกาลนั้น 43เมื่อวันฉลองสิ้ นสุ ดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็มโดยที่
บิดามารดาไม่รู้ 44เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผูร้ ่ วมเดินทาง เมื่อเดิ นทางไปได้หนึ่ งวันแล้ว โยเซฟ
พร้อมกับพระนางมารี ยต์ ามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู ้จกั 45เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อตาม
หาพระองค์ที่นนั่ 46ในวันที่สามโยเซฟพร้อมกับพระนางมารี ยพ์ บพระองค์ในพระวิหารประทับนัง่ อยูใ่ นหมู่
อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา 47ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรี ชาที่ทรงแสดงใน
การตอบคาถาม 48เมื่อโยเซฟพร้ อมกับพระนางมารี ยเ์ ห็ นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึ งตรั สถาม
พระองค์วา่ “ลูกเอ๋ ย ทาไมจึงทากับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ตอ้ งกังวลใจตามหาลูก” 49พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อ
กับแม่ตามหาลูกทาไม พ่อแม่ไม่รู้หรื อว่า ลูกต้องอยูใ่ นบ้านของพระบิดาของลูก” 50โยเซฟพร้อมกับพระนาง
มารี ยไ์ ม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส
51
พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่ อง
ทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย 52พระเยซูเจ้าทรงเจริ ญขึ้นทั้งในพระปรี ชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทาน
เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์
*********************
เป็ นความใฝ่ ฝันของชาวยิวทุกคนไม่วา่ จะอาศัยอยู่ ณ ส่ วนใดของโลกที่จะไปร่ วมเฉลิมฉลองปั สกาที่
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ส่ วนชาวยิวที่อาศัยอยูภ่ ายในรัศมี 24 กิโลเมตรจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม กฎหมายบังคับให้ไปร่ วมฉลองปั สกาที่พระวิหารทุกปี ชาวยิวถือว่าเด็กเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวเมื่ออายุ
ครบ 12 ปี บริ บูรณ์ และเมื่ อเป็ นผูใ้ หญ่ เ ขาจะได้ชื่อว่าเป็ น “บุตรของกฎหมาย” นั่น คื อ ต้องปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อบังคับของกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงมีพระชนมายุสิบสองพรรษา พระองค์
จึงเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มร่ วมกับโยเซฟและพระมารดาเพื่อร่ วมฉลองเทศกาลปัสกาประจาปี
นี่คือปั สกาครั้ งแรกของพระองค์ ที่พระวิ หารในนครศักดิ์ สิทธิ์ ! ซึ่ งก็ทาให้หัวอกของผูเ้ ป็ นพ่อแม่
แทบแตกสลายเพราะ “เมื่ อวั น ฉลองสิ ้ น สุ ดลง ทุ กคนก็เดิ นทางกลับ แต่ พระเยซู เจ้ ายังประทั บอยู่ที่กรุ ง
เยรู ซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่ ร้ ู ” (ลก 2:43) งานนี้จะกล่าวโทษโยเซฟและพระแม่มารี ยว์ ่าไม่เอาใจใส่ เลี้ยงดู
บุตรก็ไม่ได้ เพราะปกติเวลาเดินทางเป็ นกองคาราวาน ชาวยิวจะให้ผหู ้ ญิงออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้ว
ให้ผชู ้ ายซึ่ งเดินทางได้เร็ วกว่าตามไปภายหลัง เมื่อถึงเวลาตั้งกระโจมที่พกั ในตอนเย็นนัน่ แหละ ทั้งสองฝ่ าย
จึงจะมีโอกาสพบปะกัน ! ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า โยเซฟคิดว่าพระเยซูเจ้าอยูก่ บั พระแม่มารี ย ์ และพระแม่มารี ยก์ ็
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คิดว่าพระองค์อยูก่ บั โยเซฟ เมื่อความจริ งปรากฏในตอนเย็นว่า “ลูกหาย” ทั้งสองจึง “ตามหาพระองค์ ใน
หมู่ญาติและคนรู้ จัก” (ลก 2:44) “เมื่อไม่ พบจึ งกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ ที่นั่น ” (ลก 2:45)
จนกระทัง่ “ในวันที่สาม โยเซฟพร้ อมกับพระนางมารี ย์จึงพบพระองค์ ในพระวิ หารประทับนั่งอยู่ในหมู่
อาจารย์ ทรงฟั งและทรงไต่ ถามพวกเขา” (ลก 2:46)
สภาสู งของชาวยิวที่ เรี ยกกันว่าซันเฮดริ น (Sanhedrin) มี ธรรมเนี ยมจัดให้บรรดา “อาจารย์ ” ได้
พบปะกันในพระวิหารระหว่างเทศกาลปั สกาของทุกปี เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศาสนาและ
เทววิทยาซึ่ งกันและกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนผูส้ นใจเข้ารับฟั งด้วย พระเยซู เจ้าคือหนึ่ งในบรรดา
ผูส้ นใจฟังเรื่ องศาสนาและเทววิทยา !
คาว่า “ทรงฟั งและทรงไต่ ถามพวกเขา” เป็ นสานวนพูดของชาวยิวหมายถึง “เรี ยน” ซึ่ งแสดงว่า
พระองค์ทรงสนพระทัยแสวงหาความรู ้เยี่ยงนักเรี ยนผูข้ ยันขันแข็งมากคนหนึ่ ง โดยไม่ ทรงอวดดี อวดเก่ ง
หรื อถื อ ตนว่ า เป็ นบุ ต รของพระเจ้ า แต่ ป ระการใด เราอาจสรุ ป บทเรี ย นจากครอบครั ว ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน
ประกอบด้วย โยเซฟ พระนางมารี ย ์ และพระกุมารเจ้า ได้ดงั นี้
1. ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์ถือว่ าพระเจ้ าสาคัญเหนือสิ่ งอื่นใดทั้งหมด จากเมืองนาซาเรธในแคว้นกาลิลี
ทางเหนื อถึงกรุ งเยรู ซาเล็มในแค้วนยูเดียทางใต้มีระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ซึ่ งเกินกว่าระยะทาง 24
กิโลเมตรที่กฎหมายบังคับให้ตอ้ งไปร่ วมฉลองปั สกาที่พระวิหาร แม้ไม่ถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่ท้ งั โยเซฟ
และพระแม่มารี ยก์ ็ไปร่ วมฉลองปั สกาที่กรุ งเยรู ซาเล็มทุกปี (ลก 2:41) และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงมีพระชนมายุ
ครบ 12 พรรษา สมาชิกครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต่างก็ไปร่ วมพิธีดว้ ย
การเดินทางไปกลับกรุ งเยรู ซาเล็มต้องใช้เวลาหลายวัน อีกทั้งพิธีกรรมที่พระวิหารเองก็ตอ้ งใช้เวลา
อีก 2-7 วันขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจ โดยกฎหมายบังคับเฉพาะ 2 วันแรก ไหนครอบครัวจะยากจน มีเพียงร้าน
ช่างไม้เล็ก ๆ เป็ นสมบัติ... ไหนจะขาดรายได้เพราะต้องปิ ดร้าน... ไหนจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากมายระหว่าง
เดินทางและประกอบพิธีกรรม... แต่ ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์กย็ งั ยึดมั่นในเรื่ องของศาสนาและจิตใจมากกว่ าเรื่ อง
ธุรกิจทางโลก สาหรับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แล้ว ไม่ มีสิ่งใดสาคัญไปกว่ าพระเจ้ า
2. ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริ ม “การค้ นพบตนเอง” หัวใจสาคัญของพระวรสารวันนี้ อยู่ที่คาตอบ
ของพระเยซูเจ้าที่ว่า “พ่ อกับแม่ ตามหาลูกทาไม พ่ อแม่ ไม่ ร้ ู หรื อว่ า ลูกต้ องอยู่ในบ้ านของพระบิดาของลูก ”
(ลก 2:49) คาตอบนี้ อ่อนโยน แต่เฉี ยบขาดอย่างยิ่ง พระเยซูเจ้าทรงนาความเป็ น “พ่ อ” ไปจากโยเซฟ แล้ว
ทรงมอบความเป็ นพ่อนี้ แด่ “พระบิดา”ตลอดเวลา 12 ปี ภายใต้การ “ส่ งเสริ ม” ของโยเซฟและพระแม่มารี ย ์
พระกุมาร “ทรงเจริ ญขึน้ ทั้งในพระปรี ชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้ า
และต่ อหน้ ามนุษย์ ” (ลก 2:52) จนกระทั้งสามารถ “ค้ นพบตนเอง” ในโอกาสเฉลิมฉลองปั สกาครั้งแรกที่
กรุ งเยรู ซาเล็มว่าทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้ า” นอกจากพ่อแม่ “ส่ งเสริ ม” แล้ว ลูกก็ “ร่ วมมือ” อย่างดี
ด้วย
ไม่มีทางปฏิเสธเลยว่า พระกุมารทรงเป็ นแบบอย่างที่ดีที่สุดของการ “ร่ วมมือ” กับพ่อแม่ในการ
พัฒนาตนเองจน “ค้ นพบตัวตนที่แท้ จริ ง” ทรงเป็ นแบบอย่างที่เยาวชนและวัยรุ่ นทุกคนไม่อาจไม่เจริ ญรอย
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ตามได้ นัน่ คือ เราต้องไม่แข่งขันกัน “นาสมัย” หรื อ “ตามกระแส” ซึ่ งไม่เคยนาความสุ ขใจมาสู่ ผใู ้ ด มีแต่
จะทาให้สิ้นเปลือง วุ่นวายใจ และก่อให้เกิดปั ญหาติดตามมาอีกไม่รู้จกั จบสิ้ น แต่เราต้องแข่งขันกันพัฒนา
สติปัญญาและจิตใจ ดุจเดียวกับพระกุมารที่ทรง “ประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟั งและทรงไต่ ถามพวก
เขา” (ลก 2:46) เรามาแข่งขันกันทาให้พ่อแม่และทุกคนที่พบเห็นพากัน “ประหลาดใจ” ในความสามารถ
เช่นเดียวกับพระกุมารไม่ดีกว่าหรื อ ? (เทียบ ลก 2:47)
3. ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์ให้ การยอมรั บซึ่งกันและกัน หลังจากค้นพบว่าทรงเป็ น “พระบุตรของพระ
เจ้ า” และทรงทาให้ทุกคน “ประหลาดใจในพระปรี ชาที่ ทรงแสดงในการตอบคาถาม” (ลก 2:47) แล้ว
แทนที่พระกุมารจะแสดงอาการเย่อหยิง่ หรื อดูหมิ่นดูแคลนแม่มารี ยผ์ อู ้ ่อนโยน และพ่อโยเซฟผูต้ รากตรางาน
หนัก พระองค์กลับนบนอบและ “เชื่ อฟั งท่ านทั้งสอง” (ลก 2:51) พูดง่าย ๆ คือพระองค์ทรง “ยอมรั บ” บิดา
และมารดาของพระองค์ ส่ วนบิดาและมารดาของพระองค์แม้จะ “ไม่ เข้ าใจ” แต่ก็ “ทรงเก็บเรื่ องทั้งหมดไว้
ในพระทัย” (ลก 2:50-51) ทุกฝ่ ายต่าง “ยอมรั บซึ่ งกันและกัน”
ทั้งการยึดมัน่ ในพระเจ้ าเหนืออื่นใด....
ทัง้ การรู้จักตนเอง....
ทั้งการยอมรั บซึ่งกันและกัน....
นี่คอื “ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์”
%%%%%%%%%%%%
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(4)

งำนสมรสทีห่ มู่บ้ำนคำนำ

ข่ ำวดี ยน 2:1-11
1
สามวันต่อมามีงานสมรสที่หมู่บา้ นคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงาน
นั้น 2พระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย 3เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของ
พระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” 4พระเยซูเจ้าตรัสว่า “หญิงเอ๋ ย ท่านต้องการสิ่ งใด
เวลาของเรายังมาไม่ถึง” 5พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้วา่ “เขาบอกให้ท่านทาอะไร
ก็จงทาเถิด” 6ที่นั่นมีโอ่งหิ นตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชาระตามธรรมเนี ยมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ าได้ประมาณ
หนึ่งร้อยลิตร 7พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้วา่ “จงตักน้ าใส่ โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตกั น้ าใส่ จนเต็มถึงขอบ 8
แล้ว พระองค์ทรงสั่งเขาอี กว่า “จงตัก ไปให้ผูจ้ ัดงานเลี้ ย งเถิ ด ” เขาก็ตกั ไปให้ 9ผูจ้ ัด งานเลี้ ย งได้ชิมน้ าที่
เปลี่ยนเป็ นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่คนรับใช้ที่ตกั น้ ารู ้ดี ผูจ้ ดั งานเลี้ยงจึงเรี ยกเจ้าบ่าวมา 10
พูดว่า “ใคร ๆ เขานาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนาเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่
ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้ ” 11พระเยซูเจ้าทรงกระทาเครื่ องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ ที่หมู่บา้ นคานา
แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์
*************************
หมู่บา้ นคานาอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองนาซาเร็ ธ นักบุญเยโรมเล่าว่าจากเมืองนาซาเร็ ธเราสามารถมองเห็น
หมู่บา้ นคานาได้ดว้ ยตาเปล่า มีงานสมรสที่หมู่บา้ นคานาและพระนางมารี ยท์ รงอยู่ในงานนั้นในฐานะผูม้ ี
บทบาทสาคัญ เพราะเป็ นพระนางเองที่ร้อนใจเมื่อเหล้าองุ่นหมด และเป็ นพระนางอีกนัน่ แหละที่มีอานาจสัง่
คนรับใช้วา่ “เขาบอกให้ ท่านทาอะไร ก็จงทาเถิด” (ยน 2:5) ในหนังสื ออธิกธรรมบางเล่ม ดังเช่นพระวรสาร
ของชาวอียปิ ต์โบราณ มีรายละเอียดระบุว่าพระนางมารี ยเ์ ป็ นพี่สาวของมารดาเจ้าบ่าว และในบางบทนาของ
หนังสื อพระธรรมใหม่ยคุ เริ่ มแรกถึงกับระบุว่าเจ้าบ่าวคือยอห์นอัครสาวกเอง และมารดาของเจ้าบ่าวคือนาง
ซาโลเมผูเ้ ป็ นน้องสาวของพระนางมารี ย ์ ไม่วา่ ข้อเท็จจริ งจะเป็ นเช่นใดก็ตาม สิ่ งที่เรารับรู ้ได้อย่างแน่นอนคือ
ผูเ้ ขียนพระวรสารตอนนี้รู้รายละเอียดราวกับว่าอยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง เพราะแม้แต่คาพูดของพระนางมารี ยแ์ ละ
ผูจ้ ดั งานเลี้ยงก็ได้รับการบันทึกไว้
ไม่มีการเอ่ยถึงโยเซฟ เป็ นไปได้ว่าท่านเสี ยชี วิตนานแล้ว อันเป็ นสาเหตุทาให้พระเยซู เจ้าไม่อาจ
ทอดทิ้งพระมารดาและญาติพี่น้องไว้ตามลาพังได้ พระองค์จาต้องทนรออีก 18 ปี หลังจากทรงค้นพบว่า
พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าที่ “ต้ องอยู่ในบ้ านของพระบิดา” (ลก 2:49) คราวที่เสด็จไปร่ วมฉลองปัสกา
ครั้งแรกในกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษา
กฎหมายยิวกาหนดให้ทาพิธีแต่งงานในวันพุธ อันอาจเป็ นสาเหตุทาให้วนั พุธ หรื อ Wednesday ใน
ภาษาอังกฤษ มี คาว่า “Wed” ซึ่ งแปลว่า “แต่ งงาน” รวมอยู่ด้วย การแต่งงานในปาเลสไตน์ถือเป็ นงาน
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ยิง่ ใหญ่สุดของหมู่บา้ น พิธีแต่งงานมักกระทาตอนหัวค่า หลังพิธีจะมีขบวนแห่คูบ่ ่าวสาวไปสู่ เรื อนหอโดยมี
ผูถ้ ือปะราเหนือศีรษะ และผูร้ ่ วมขบวนแห่ทุกคนจะถือตะเกียงหรื อคบไฟสว่างไสวไปตามเส้นทางที่ยาวที่สุด
เท่าที่จะยาวได้ เพื่อให้ชาวบ้านจานวนมากที่สุดได้มีโอกาสอวยพรคู่บ่าวสาว เมื่อถึงเรื อนหอ คู่บ่าวสาวจะ
ได้รับการปฏิบตั ิเยี่ยงกษัตริ ยแ์ ละราชินี ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย การเรี ยกขาน หรื อแม้แต่คาพูดทุกคาของคู่
บ่าวสาวก็ได้รับการปฏิบตั ิตามราวกับเป็ นพระบรมราชโองการ พวกเขาจะเปิ ดบ้านเลี้ยงฉลองเช่นนี้ประมาณ
7 วัน สาหรับชาวยิวที่ยากจนและต้องตรากตราทางานหนัก นี่ คือสัปดาห์แห่ งการเฉลิมฉลองที่น่ายินดีที่สุด
ในชีวิต และในโอกาสแห่ งความยินดีเช่ นนีเ้ องที่พระเยซูเจ้ าเสด็จมาร่ วมงานด้ วย
ยอห์นเล่าว่าพระองค์ไปร่ วมงาน “พร้ อมกับบรรดาศิษย์ ” (ยน 2:2) ซึ่ งขณะนั้นมี 5 คนคือ อดีตศิษย์
ของยอห์นผูท้ าพิธีลา้ งสองคน เปโตร ฟิ ลิป และนาธานาเอล (ยน 1:35-51) อาจเป็ นเพราะแขกไม่ได้รับเชิญ
ห้าท่านนี้กระมังที่ทาให้งานเลี้ยง “ล่ ม” เพราะ เหล้ าองุ่นหมด
เหล้ า องุ่ น ถื อ เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะขาดเสี ย มิ ไ ด้ ใ นงานเลี้ ย งของชาวยิ ว พวกรั บ บี ถึ ง กับ สอนว่ า
“ปราศจากเหล้ าองุ่น ก็ปราศจากความยินดี” ลาพังการต้อนรับแขกทัว่ ไปก็เป็ นหน้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ชนิดที่แขกมา
เวลาดึกดื่นเที่ยงคืน เจ้าบ้านยังต้องแบกหน้าไปรบเร้าเพื่อนบ้าน “เพื่อนเอ๋ ย ให้ ฉันขอยืมขนมปั งสักสามก้ อน
เถิด เพราะเพื่อนของฉั นเพิ่งเดินทางมาถึงบ้ านของฉั น ฉั นไม่ มีอะไรจะให้ เขากิน ” (ลก 11:5-6) ยิ่งเป็ นงาน
เลี้ยงฉลองโอกาสแต่งงานอย่างนี้ ดว้ ยแล้ว หากเจ้าภาพไม่สามารถจัดหา “เหล้ าองุ่น” ไว้ตอ้ นรับแขก คงไม่
ต้องบรรยายว่าจะน่ าอัปยศอดสู สักเพียงใด ท่ามกลางสถานการณ์อนั เลวร้ายสุ ด ๆ นี้ เอง “พระมารดาของ
พระเยซูเจ้ าจึงมาทูลพระองค์ ว่า ‘เขาไม่ มเี หล้ าองุ่นแล้ ว’” (ยน 2:3)
คาตอบของพระเยซูเจ้าคงทาให้ผฟู ้ ังหลายคนสะอึก หากแปลต้นฉบับตามตัวอักษร เราจะได้คาตอบ
ว่า “หญิงเอ๋ ย อะไรแก่ ฉันและแก่ ท่าน” คา “หญิงเอ๋ ย” ตรงกับภาษากรี ก gunai (กูนาย) เป็ นคาเดียวกับที่พระ
เยซูเจ้าตรัสจากไม้กางเขนว่า “หญิงเอ๋ ย นี่คือลูกของท่ าน” (ยน 19:26) Homer กวีผยู ้ งิ่ ใหญ่ใช้คา gunai ในบท
ประพันธ์กบั ผูเ้ ป็ น “ภรรยาสุ ดที่รัก” และจักรพรรดิออกัสตัสแห่ งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ทรงเรี ยกคลี
โอพัตรา ราชิ นีผูเ้ ลอโฉมและเลื่องชื่ อแห่ งอียิปต์ โดยใช้คา gunai เหมือนกัน เพราะฉะนั้น “หญิงเอ๋ ย” จึง
ไม่ใช่คาพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่เป็ นคาที่ใช้พดู กับผูเ้ ป็ นที่รักและเคารพสู งสุ ด
ส่ วนคาตอบ “อะไรแก่ ฉันและแก่ ท่าน” ซึ่ งมีพระคัมภีร์บางฉบับแปลทานองว่า “ฉั นจะทาอะไรกับ
ท่ านดี” หรื อ “ธุระอะไรของเราเล่ า” นั้น แม้ “คาพูด” จะเป็ นเช่นนี้จริ ง แต่ “น้าเสียง” เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง หาก
พูดด้วย “นา้ เสียงโกรธ” ความหมายที่ได้คือการ “ตาหนิ” และ “ปฏิเสธ” แต่หากพูดด้วย “น้าเสียงอ่ อนโยน”
ความหมายคือ “อย่ ากังวลเลยแม่ ปล่ อยให้ เป็ นธุระของลูกเถิด ลูกจะจัดการทุกอย่ างให้ เรี ยบร้ อยตามวิธีของ
ลูก”.... และนี่คือสิ่ งที่พระมารดารับรู ้และวางพระทัยในพระองค์อย่างเต็มเปี่ ยม จนกล้ากล่าวแก่บรรดาคนรับ
ใช้วา่ “เขาบอกให้ ท่านทาอะไร ก็จงทาเถิด” (ยน 2:5)
“ที่นั่นมีโอ่ งหิ นตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ ชาระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ ละใบจุนา้ ได้ ประมาณหนึ่ ง
ร้ อยลิตร” (ยน 2:6) พิธีชาระตามธรรมเนี ยมของชาวยิวคือ การล้างเท้าของผูเ้ ดินทางก่อนเข้าบ้าน และการ
ล้างมือทั้งก่อนและระหว่างรับประทานอาหาร ยอห์นอธิ บายว่าบรรดาคนรับใช้ “ตักนา้ ใส่ จนเต็มถึงขอบ”
22

(ยน 2:7) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีที่วา่ งเหลือสาหรับใส่ สารหรื อส่ วนผสมอื่นเจือปนเพื่อแปลงน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น
ต่อจากนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสัง่ ว่า “จงตักไปให้ ผ้ จู ัดงานเลีย้ งเถิด ” (ยน 2:8) ผูจ้ ดั งานเลี้ยงเทียบได้กบั หัวหน้า
คนรับใช้ในปัจจุบนั มีหน้าที่รับผิดชอบจัดที่นงั่ ให้แขก รวมถึง การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มซึ่งได้แก่เหล้า
องุ่นตลอดงาน เมื่อ “ผู้จัดงานเลีย้ งได้ ชิมนา้ ที่เปลี่ยนเป็ นเหล้ าองุ่นแล้ ว ” (ยน 2:9) เขาพูดว่า “ใคร ๆ เขานา
เหล้ าองุ่นอย่ างดีมาให้ ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ ว จึงนาเหล้ าองุ่นอย่ างรองมาให้ แต่ ท่านเก็บเหล้ าอย่ างดี
ไว้ จนถึงบัดนี”้ (ยน 2:10) แสดงว่าพระองค์ไม่เพียงเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่นธรรมดา ๆ เท่านั้น แต่ทรงทา
ให้เป็ นเหล้าองุ่นชั้นเลิศอีกด้วย
งานแต่งงานที่หมู่บา้ นคานาให้บทเรี ยนแก่เราหลายประการ ขอเริ่ มต้นที่พระมารดาก่อน
1. พระมำรดำหันไปหำพระเยซูเจ้ ำทันทีที่เกิดปัญหำ สามสิ บปี ที่เมืองนาซาเร็ ธย่อมนานพอที่จะทา
ให้พ ระมารดารู ้ จ ักและคุ น้ เคยกับบุ ตรของพระนางเป็ นอย่างดี จนกลายเป็ นสัญชาติ ญาณที่ จะหันไปหา
พระองค์ทนั ทีที่เกิดปั ญหา เช่นเดียวกัน หากเรารู ้จกั และคุน้ เคยกับพระเยซูเจ้าเป็ นอย่างดี สัญชาติญาณย่อม
กระตุน้ ให้เราหันไปพึ่งพาพระองค์ทุกครั้งที่เราประสบความยากลาบากในชีวิต
2. พระมำรดำทรงวำงพระทัยในพระเยซูเจ้ ำอย่ ำงเต็มเปี่ ยม แม้พระนางจะไม่เข้าใจว่าพระองค์กาลัง
จะทาสิ่ งใด และหากฟั งเผิน ๆ ดูเหมือนพระองค์จะปฏิเสธคาขอของพระนางด้วยซ้ าไป กระนั้นก็ตามพระ
นางยังเชื่อมัน่ ว่าพระองค์จะทาสิ่ งที่ดีที่สุด จึงกล้าสั่งบรรดาคนรับใช้ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระองค์ สุ ด
ยอดคือ พระนางเชื่ อและวางใจ แม้ ไม่ เข้ าใจ เราทุกคนล้วนต้องประสบกับช่ วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชี วิต
ช่วงเวลาที่มองไม่เห็นทางออก อีกทั้ง ไม่เข้าใจด้วยซ้ าไปว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม....ผู้ที่ยังเชื่ อและ
วางใจพระเยซูเจ้ าในห้ วงเวลาเช่ นนี้ ย่ อมเป็ นสุ ข เหตุว่าเขากาลังเจริ ญรอยตามพระนางมารี ย์พระมารดาของ
พระเจ้ า
นอกจากพระมารดาแล้ว เรายังได้บทเรี ยนจากพระเยซูเจ้าอีกด้วย ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่ อง “เวลา”
อัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู เจ้าเกิดขึ้นระหว่าง “งานแต่ งงาน” ซึ่ งเป็ นงานที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรื่ นเริ ง
ยินดีและความสุ ข พระองค์ ทรงพอพระทัยร่ วมแบ่ งปันความยินดีและความสุ ข ต่างจากพวกเคร่ งศาสนาบาง
คนที่ชอบพกพาความเคร่ งขรึ มและโศกเศร้าติดตัวไปทุกแห่ ง พวกเขาคิดว่าเสี ยงหัวเราะเป็ นบาป ศาสนา
สาหรับพวกเขาหมายถึงการแต่งชุดดาเสมือนไว้ทุกข์ให้แก่บาปของตน และต้องพูดเสี ยงเบาราวกับสารวม
ตน อีกทั้ง ต้องแยกตัวจากสังคมให้ดูเหมือนสละโลก ฯลฯ ตามมาตรฐานของชาวโลก ดูเหมือนพวกเขาเป็ น
คนศรัทธา... แต่.เราจับแมลงวันด้วยน้ าผึ้งได้มากกว่าด้วยน้ าส้มฉันใด เราย่อมพาคนไปสวรรค์ดว้ ยหน้าตาที่
อิ่มเอิบยิม้ แย้มมากกว่าด้วยหน้าตาที่เคร่ งขรึ มเศร้าหมองฉันนั้น ที่สาคัญ พระเยซู เจ้ าไม่ ทรงถือว่ าความสุ ข
เป็ นอาชญากรรม แล้ วเราซึ่ งเป็ นศิษย์ ติดตามพระองค์ จะไม่ ปฏิบัติเช่ นเดียวกันหรื อ ?
ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับ “สถานที่” อัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นใน “บ้ าน” ท่ามกลาง
หมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ ง หาได้เกิ ดขึ้นในสถานที่ใหญ่โตโอ่อ่าท่ามกลางฝูงชนมากมายแต่ประการใดไม่
“บ้ าน” คือสถานที่ทรงคุณค่าและน่ าอยู่ที่สุดในโลก แต่ทาไมเราถึงยอมปล่อยให้ความหยาบคาย ความไม่
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สุ ภาพ การไม่ให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน ความเห็ นแก่ ตวั ความรุ นแรง และอีกจิ ปาถะเกิ ดขึ้นใน “บ้ านของ
เรา”…“บ้ าน” ซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนที่เรารักและใกล้ชิดมากที่สุด ส่ วนคนแปลกหน้านอกบ้านกลับได้พบ
เห็นและได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดจากเรา ในเมื่อพระเยซูเจ้ายังทรงมอบสิ่ งที่ดีที่สุดคือ “ทรงแสดงพระสิ ริร่ ุ งโรจน์
ของพระองค์ ” ใน “บ้ าน” เช่นนี้ แล้วเราไม่คิดจะทาสิ่ งดี ๆ ใน “บ้ านของเรา” บ้างดอกหรื อ ? (เทียบ ยน
2:11)
ประเด็นที่สามเกี่ยวกับ “เหตุผล” เราทราบแล้วว่าการต้อนรับแขกของชาวตะวันออกถือเป็ นหน้าที่
ศักดิ์สิทธิ์ และการปล่อยให้งานสมรส “ล่ ม” เพราะไม่มีเหล้าองุ่นต้อนรับแขกนั้นน่ าอัปยศอดสู สักเพียงใด
เพราะทรงเข้ าถึงจิตใจ ทรงเห็นอกเห็นใจ และทรงเมตตาผู้เดือดร้ อนขัดสน พระเยซูเจ้ าทรงช่ วยเหลือคู่บ่าว
สาวชาวชนบทให้ รอดพ้ นจากความอัปยศอดสู ที่สุด แต่น่าเสี ยดายที่เรากลับเดินสวนทางกับพระองค์.... เรา
แทบทุกคนมักยินดีเมื่อเห็นผูอ้ ื่นตกทุกข์ได้ยาก และมักสนุ กปากกับการวิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของ
ผูอ้ ื่น อย่างนี้ตอ้ งถามว่า “เรายังเป็ นศิษย์ ของพระองค์ อยู่อีกหรื อ ?”
ประเด็นสุ ดท้ายเกี่ยวข้องกับ “อาเภอใจ” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เวลาของเรายังมาไม่ ถึง” (ยน 2:4) ทั้ง
ชีวิตของพระองค์มีแต่เรื่ องของ “เวลา” ไม่ว่าจะเป็ น...“เวลา” แห่ งการแสดงตนเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (ยน 7:6,
8) “เวลา” แห่ งการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน (ยน 12:23; 17:1; มธ 26:18, 45; มก 14:41) จะเห็นว่าทุก
“เวลา” ของพระองค์ลว้ นเป็ นการตระหนักว่า ภารกิจของพระองค์คือการปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระ
บิดา ไม่ใช่การทาตาม “อาเภอใจ” ของพระองค์เอง ทั้งชี วิตของพระองค์ คือการปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระบิดา ในเมื่อพระเยซูเจ้าซึ่งเป็ นพระบุตรของพระเจ้ายังปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระบิดา เราซึ่ง
เป็ นสิ่ งสร้างยิง่ สมควรและจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าเป็ นร้อยเท่าพันทวี นัน่ คือ
เราต้อง “คิดเหมือนพระเจ้ า ปรารถนาเหมือนพระเจ้ า และทาเหมือนพระเจ้ า ” ให้สมกับที่พระองค์ทรงสร้าง
เรามาตามพระฉายาของพระองค์
นอกจากบทเรี ยนที่ได้จากพระเยซู เจ้าและพระมารดาแล้ว เรายังได้รับบทเรี ยนจากยอห์นผูน้ ิ พนธ์
พระวรสารอีกด้วย ยอห์นเขียนพระวรสารหลังจากพระเยซูเจ้าสิ้ นพระชนม์แล้ว 70 ปี ตลอดระยะเวลา 70 ปี
ยอห์นมีโอกาสไตร่ ตรองและพัฒนาความเชื่อของตนจนสามารถแฝงความหมายที่ลึกซึ้ งเกินกว่าคนทัว่ ไปจะ
เข้าใจได้ไว้ในตัวอักษรที่เล่าเรื่ องธรรมดา ๆ ประเด็นของยอห์นคือ... ชาวยิวถือว่า จานวน 7 หมายถึง ความ
สมบูรณ์ ความครบครัน ในเมื่อมี “โอ่ ง” เพียง 6 ใบ จึงหมายถึง ความไม่สมบูรณ์ สาหรับยอห์น สิ่ งที่ไม่
ครบสมบูรณ์ ก็คือ บรรดากฎระเบี ยบต่าง ๆ ที่ ชาวยิวยึดถื อว่าเป็ นหนทางนามนุ ษย์กลับไปหาพระเจ้าได้
หลังจากเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ พระเยซูเจ้าทรงแทนที่กฎระเบียบที่บกพร่ องและไม่ครบสมบูรณ์
ด้วย “พระหรรษทาน” ที่ดีเลิศและสมบูรณ์ครบครัน นอกจากคุณภาพชั้นเลิศแล้ว ปริ มาณเหล้าองุ่นยังมีเต็ม
โอ่งหิ นถึง 6 ใบ ๆ ละประมาณ 100 ลิตร หากบรรจุใส่ ขวดเบียร์ ขนาดใหญ่จะได้ประมาณ 800 ขวด ซึ่ งมาก
เกินพอสาหรับงานมงคลสมรสไม่ว่าจะยิง่ ใหญ่เพียงใดก็ตาม หมายความว่ามีพระหรรษทานมากเกินพอ จน
ไม่มีทางที่จะมีผใู ้ ด “ขาดแคลนพระหรรษทาน” ของพระเยซูเจ้าได้
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พระองค์ สามารถเปลี่ยนความบกพร่ องของเราให้ เป็ นความดีครบครั นได้ อย่ างไม่ จากัด เว้ นแต่ เรา
จะไม่ ยนิ ยอมให้ พระองค์ เปลี่ยนแปลงเท่ านั้น
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